
 

Økonomireglement 2019 -2021 

Økonomireglement - Reiseregulativ 

Gyldighetsområde 

Regulativet gjelder for tillitsvalgte og alle andre medlemmer av PPF som utfører 
tjenestereiser i regi av forbundsstyret. Tilrettelagt skjema for reiseregning er lagt ut på PPF 
hjemmeside. 

Reiseutgifter 

PPF benytter skatteetatens satser til dekning av reiseutgifter på tjenestereise. På 
tjenestereise brukes det transportmiddel som er mest hensiktsmessig og som anses billigst. 
Bruk av egen bil tillates når det er billigste reisemåte, eller når annen reisemåte blir 
unødvendig byrdefull, eller når det er avtalt med forbundsledelsen på forhånd. Bompenger, 
ferjetakster og nødvendige parkeringsutgifter mv. dekkes. Drosje kan brukes dersom det 
foreligger sterke grunner for det. 

Det er ikke tillatt å benytte seg av bonuspoeng opparbeidet gjennom reiser i regi av PPF til 
privat bruk. Bonuspoeng skal fortrinnsvis benyttes til nye tjenestereiser, og kan videre 
benyttes til oppgradering av tjenestereiser slik som oppgradering av flybilletter eller 
hotellrom, mat, inngang til lounge o.l. 

Kostgodtgjørelse 

PPF benytter skatteetatens satser til dekning av kostutgifter på tjenestereise.  Måltider som 
dekkes av arrangøren eller forbundsstyret trekkes i fra på reiseregningen. 

Nattillegg 
Ulegitimert nattillegg på tjenestereiser dekkes til enhver tid etter skatteetatens satser. 
Legitimerte utgifter ut over skatteetatens satser til overnatting, dekkes etter regning. Det 
forutsettes at den reisende benytter rimelig overnatting når det er mulig. I de tilfeller hvor 
PPF har gjort avtale om overnatting, plikter medlemmet å følge denne. 

Ikrafttreden 
Reglementet gjelder fra.1.6.2019 og inntil Landsmøtet vedtar endringer eller et nytt. 
 

Økonomireglementet 
 

1. Godtgjørelse til styremedlemmene 
 

Forbundsleder 
Godtgjørelse til forbundslederen settes lik to – 2G i året for arbeid to dager pr. uke, 

tilsvarende 40% stilling. Godtgjørelsen er skattepliktig.  

 

Ved endringer i lengden av kontortiden, tas eventuelt endringer i godtgjørelsen opp med 

forbundsstyret 



Av organisatoriske og geografiske hensyn avtales det med den til enhver tid valgte 

forbundsleder om fast arbeidssted skal være hjemme eller på kontor tilrettelagt av 

forbundet. 
 

Reiseutgifter mellom jobb og bopel dekkes av PPF i henholdt til skatteetatens reglement. 

Eventuell skatt på dekning av slike reiseutgifter dekkes av PPF.  

 

Det utarbeides arbeidsavtale, som eventuelt fornyes, for hver landsmøteperiode hvor 

tjenestestedet spesifiseres. 
 

Forbundssekretær 
Godtgjørelse til forbundssekretæren settes lik to – 2G i året for arbeid to dager pr. uke, 

tilsvarende 40% stilling. I tillegg gis forbundssekretæren ¼ G i året for å besvare 

henvendelser og vurdere behovet for oppfølging i de øvrige ukedagene i tidsrommet 09 – 15. 

Godtgjørelsen er skattepliktig.  

 

Ved endringer i lengden av kontortiden, tas eventuelt endringer i godtgjørelsen opp med 

forbundsstyret. 

 

Av organisatoriske og geografiske hensyn avtales det med den til enhver tid valgte 

forbundssekretær om fast arbeidssted skal være hjemme eller på kontor tilrettelagt av 

forbundet. 

 

Reiseutgifter mellom jobb og bopel dekkes av PPF i henholdt til skatteetatens reglement. 

Eventuell skatt på dekning av slike reiseutgifter dekkes av PPF.  

 

Det utarbeides arbeidsavtale, som eventuelt fornyes, for hver landsmøteperiode hvor 

tjenestestedet spesifiseres. 
 

Øvrige styremedlemmer 
Kasserer gis en godtgjørelse på ¼ G i året. Forbundsstyrets øvrige styremedlemmer og 1. 

vara-medlem, som er fast møtende i styremøtene, gis en årlig godtgjørelse 

overensstemmende med regler gitt av Skattedirektoratet i melding; "Skattefrie 

kontantytelser i arbeidsforhold” pkt. 5.2, jf. skatteloven § 2-32” i året f.t. kr. 10 000 pr år.  
 

Øvrige godtgjørelser                                                                                                                                    
Lederen av Kontrollnemda gis ¼ styregodtgjørelse.   

 

 


